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Ad. 1

AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Sprememba v rednem programu cepljenja otrok proti KME – časovnica
Cepljenje proti noricam za otroke s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa v breme
OZZ – pobuda SPP
Prednostne skupine za cepljenje proti COVID-19
Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam - nadaljevanje
Cepljenje proti gripi za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi
Razno
Seznanitev z mnenjem NIJZ glede kampanje za cepljenje proti meningokoknim
okužbam s stani proizvajalcev cepiv
Seznanitev z dopisom za izvajalce cepljenja proti gripi v sezoni 2020/21
Seznanitev o dogovorih s predstavniki Lekarniške zbornice glede aktivnosti za
povečanje precepljenosti proti gripi
Seznanitev s pravnim mnenjem glede »bioresonančnih mnenj«

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.
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KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Sprememba v rednem programu cepljenja otrok proti KME – časovnica
Predstavnica NIJZ predstavi pobudo pediatrov glede spremembe časovnice za cepljenje otrok proti KME.
Člani PSC se strinjajo, da se za leto 2021 predlaga cepljenje proti KME za otroke, ki dopolnijo 1 leto in 3 leta starosti.
Ad. 3 Cepljenje proti noricam za otroke s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa v breme OZZ – pobuda SPP
Predstavnica NIJZ predstavi pobudo SPP glede cepljenja proti noricam za otroke s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa v breme OZZ. Otroci, ki prejemajo
imunosupresive, so že upravičeni za cepljenje proti noricam v breme OZZ.
Ker takih priporočil v svetu ni, člani PSC tega ne podprejo, pač pa podpirajo uvedbo cepljenja proti noricam za vse otroke v bližnji prihodnosti.
Ad. 4 Prednostne skupine za cepljenje proti COVID-19
PSC zavzame stališče, da se bo prednostne skupine določalo odvisno od registracije cepiva, razvoja cepiva, študij, ki bodo narejene, števila razpoložljivih odmerkov.
Predvidoma bodo imeli prednost zdravstveni delavci in tisti, ki so potencialni za razvoj hujšega poteka okužbe.
V razmislek morda tudi prednost pri cepljenju za tiste, ki so ključni za delovanje države.
Ad. 5 Shema cepljenja proti meningokoknim okužbam - nadaljevanje
Člani PSC razpravljajo o možnostih spremembe sheme cepljenja odraslih proti meningokoknim okužbam (dva odmerka namesto eden, poživitveni odmerki na 5 let).
PSC sprejme odločitev, da ostanejo priporočila takšna kot so (cepljenje z enim odmerkom, poživitveni odmerki niso predvideni), morebitna sprememba in ponovno
odločanje pa bo v prihodnje na pobudo stroke.
Ad. 6 Cepljenje proti gripi za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi
Predstavnica NIJZ izpostavi trenutno neenotno prakso po Sloveniji glede cepljenja študentov in dijakov, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi. Študenti MF
so cepljeni proti gripi, ker jim to omogoči MF.
PSC podpira, da se cepljenje proti gripi za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi, kot priporočeno cepljenje omogoči na stroške ZZZS.
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Ad. 7 Razno
- Seznanitev z mnenjem NIJZ glede kampanje za cepljenje proti meningokoknim okužbam s stani proizvajalcev cepiv
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC z mnenjem NIJZ glede kampanje za cepljenje proti meningokoknim okužbam s strani proizvajalcev cepiv.
- Seznanitev z dopisom za izvajalce cepljenja proti gripi v sezoni 2020/21
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC z vsebino dopisa izvajalcem cepljenja proti gripi v sezoni 2020/21.
- Seznanitev o dogovorih s predstavniki Lekarniške zbornice glede aktivnosti za povečanje precepljenosti proti gripi
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC o dogovorih s predstavniki Lekarniške zbornice glede aktivnosti za povečanje precepljenosti proti gripi. Člani PSC podpirajo
aktivnosti Lekarniške zbornice, potrebno je le dogovoriti kako zagotoviti vse pogoje za cepljenje (hladna veriga, beleženje v eRCO, ločeni prostori ipd.)
- Seznanitev s pravnim mnenjem glede »bioresonančnih mnenj«
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC z odgovorom pravne službe NIJZ.
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